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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

EDITAL Nº 001/2022 – IEL/MPRN 

 

COMUNICADO Nº 01  

ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DE PROVAS (ETAPA 2) 

 

 
ÁREA JURÍDICA  

(GRADUAÇÃO E MP RESIDÊNCIA) 

ÁREA ADMINISTRATIVA (GRADUAÇÃO 

E MP RESIDÊNCIA) 

DATA DA APLICAÇÃO 06/03/2022 06/03/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO DA APLICAÇÃO 09h 14h 

DURAÇÃO DA ETAPA 3 horas 3 horas 

MODALIDADE On-line On-line 

PROVA TESTE DISPONÍVEL A PARTIR  das 7h30 das 12h30 

LINK DA PLATAFORMA DE PROVAS https://ielrn.fabricadeprovas.com.br/ https://ielrn.fabricadeprovas.com.br/ 

 

LEIA TODO ESTE DOCUMENTO ATENTAMENTE E, DIANTE DE QUALQUER DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO,  

COM ANTECEDÊNCIA, PELO E-MAIL INDICADO NO EDITAL. 

 

SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ETAPA 2 

 

✓ Estarão habilitados para participar da Etapa 2 aqueles candidatos que constarem na Lista de Inscrições Deferidas; 

✓ A Etapa 2 será composta de Prova Objetiva e Redação, a serem realizadas em sequência. A primeira prova liberada para realização será a Prova Objetiva. 

A Redação será liberada para realização uma hora após o horário de início da aplicação; 

https://ielrn.fabricadeprovas.com.br/
https://ielrn.fabricadeprovas.com.br/
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✓ Os candidatos irão dispor de um total de três horas para realizar ambas as provas, sendo: 90 minutos disponíveis para realização da prova objetiva, 

contados após o seu início e 90 minutos para realização da redação, contados após o seu início; 

✓ Para participar da Etapa 2, o candidato(a) deverá dispor de: computador com acesso estável à internet e conectado à fonte de energia; 

✓ Não será possível realizar a prova através de celular, tablet ou outro dispositivo que não seja um computador com as condições especificadas acima. 

 

SOBRE O ACESSO À PLATAFORMA DE PROVAS 

 

✓ ACESSO: para acessar a prova, o(a) candidato(a) receberá no e-mail informado durante a inscrição: o link, o login e a senha de acesso à plataforma de 

provas (procurar tal e-mail na caixa de entrada, lixo eletrônico ou spam). Caso não o receba em até 48 horas antes do início da sua prova, o(a) candidato(a) 

deverá solicitar os seus dados de acesso, exclusivamente, pelo e-mail selecaomprn@rn.iel.org.br; 

✓ PROVA TESTE: nos horários indicados na tabela contida neste comunicado estará disponível uma prova teste com 2 questões. É fundamental que 

todos os candidatos a realizem, a fim de se familiarizar com as configurações e com a interface da plataforma. A prova teste não será considerada para a 

pontuação dos candidatos na seleção. ATENÇÃO: será dada prioridade de atendimento e auxílio aos candidatos que realizarem a prova teste, tendo em 

vista que este momento tem por objetivo dirimir dúvidas e problemas que, porventura, possam ocorrer; 

✓ NAVEGADOR INDICADO: indicamos o navegador Google Chrome para a acesso à plataforma e realização da prova; 

✓ CONFIGURAÇÕES: após ingressar na plataforma de aplicação, antes de começar a prova teste ou prova objetiva da seleção, o candidato passará por 

telas de orientação, onde deverá estar atento aos alertas, textos, botões e orientações a fim de configurar corretamente o seu dispositivo para a prova; 

✓ TEMPO DE TOLERÂNCIA: o início da prova para o cargo estará liberado a partir do horário marcado. No entanto, antes de acessar a prova, o candidato 

deverá ler as orientações disponíveis sobre o uso da plataforma e acerca da realização da prova. Para isso, haverá 15 minutos de tolerância. Finalizado 

este prazo, o acesso à prova será automaticamente bloqueado, não sendo possível participar da etapa, portanto reiteramos a importância de 

realizar a prova teste.  

 

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REALIZAR AS PROVAS (PROVA TESTE E PROVAS OFICIAIS DA SELEÇÃO): 

 

• Desabilite a proteção de tela do computador, o programa antivírus e possíveis notificações de sites ativadas em seu navegador. Tal ação é necessária 

para evitar anulações automáticas devido à configuração de segurança da plataforma; 
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• Feche todas as outras abas do seu navegador, bem como quaisquer outros programas, e deixe apenas a aba da plataforma de aplicação da prova aberta; 

• Ao ingressar na plataforma através dos seus dados de acesso, aperte a tecla F11 do seu computador para que a janela da plataforma de provas fique em 

TELA CHEIA;  

• Caso a plataforma solicite permissão para acesso à tela, dados, cookies e outros, permita; 

• Não é permitido, durante o uso da plataforma e durante a realização da prova: 

• Abrir ou utilizar outros programas, ferramentas ou abas enquanto estiver com acesso ativo na plataforma de provas;  

• Clicar fora da aba da prova e permanecer fora dela por mais de 30 segundos; 

• Clicar por 3 vezes fora da aba da prova; 

• Utilizar quaisquer atalhos (ctrl+F, ctrl+C etc). 

 

Dúvidas e pedidos de orientação deverão ser enviadas apenas para o e-mail selecaomprn@rn.iel.org.br 

 

 

Natal, 25 de fevereiro de 2022. 

 

mailto:selecaomprn@rn.iel.org.br

